
 
 

 
Finansbank CardFinans Nakit ile 

Banka kartıyla taksitli alışveriş dönemi başlıyor 
 

Finansbank, dünyada ilk olan bir uygulamayla, müşterilerine, banka 
kartıyla yapacakları alışverişlerini taksitlendirme imkânı sunuyor. 
Dünyanın taksit yapan ilk banka kartı CardFinans Nakit, para 
harcarken para da kazandırıyor.   
 

Finansbank, dünyanın taksit yapan ilk banka kartı olan CardFinans Nakit’i Swissotel’de 
düzenlediği bir basın toplantısıyla tanıttı. Müşterilerine, üye işyerlerinden CardFinans Nakit 
ile yapacakları alışverişlerini taksitlendirme imkânı sunan Finansbank, banka kartı 
kullanımının yaygınlaşması çerçevesinde de önemli bir adım atmış oldu.   
 
Türkiye’de banka kartı pazarını harekete geçirmek hedefiyle bir ilke imza attıklarını 
belirten Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Temel Güzeloğlu, “Son 3 yılda 
Avrupa’da kredi kartları cirosu %18 artarken banka kartı cirosu %39 arttı. Türkiye’de ise 
banka kartı ile yapılan alışveriş tutarı kredi kartıyla yapılan tutarının ancak %1’inden 
%2’sine gelebildi. Bizim kemikleşmiş bazı alışkanlıklarımız var. ‘Alışverişte sadece kredi 
kartı kullanılır veya banka kartları sadece ATM’lerden para çekmeye yarar’ şeklinde 
düşünüyoruz.  Oysaki banka kartı gibi önemli bir alternatif bulunuyor” dedi.  
 
Banka kartlarının kolay, uygun ve güvenli bir alışveriş aracı olduğunu da sözlerine ekleyen 
Temel Güzeloğlu, “kendi parasıyla alışveriş yapmayı tercih edenler için CardFinans Nakit 
çok avantajlı bir seçenek oluşturuyor” dedi.   
 
CardFinans Nakit’in alışverişi taksitlendirmenin yanı sıra pek çok cazip özelliğe de sahip 
olduğunu belirten Finansbank Plastik Kartlardan Sorumlu Grup Yöneticisi Elçin Yanık  
“CardFinans Nakit müşterileri, vadesiz hesaplarında para olmadığında, KMH (kredili 
mevduat hesabı) limitini kullanarak da alışverişlerini taksitlendirebilecek. Müşterilerimiz 
ayrıca üye işyerlerinin kredi kartı kullanıcıları için sağladığı taksit uygulamalarından 
yararlanabilecek” dedi.  
 
Taksitli alışverişten puan değil para kazanılacak 
 
CardFinans Nakit sahipleri, taksitli alışverişlerinden para kazanabilecek. Finansbank 
müşterileri taksitli bir alışveriş yaptıklarında, ilk taksit anında vadesiz hesaplarından 
çekilecek. Bekleyen taksitlerin müşterilerin vadesiz hesabından karşılanan tutarı ise vadeli 
bir hesaba aktarılarak günlük faizden değerlendirilecek. Biriken faizlerden elde edilen 
kazanç müşterilerin vadesiz hesaplarına ayda bir defa aktarılacak. CardFinans Nakit kart 
sahipleri aktarılan parayı diledikleri gibi kullanabilecek.  
 
Örneğin; Hesabında 1,500TL bakiye olan ve 12 taksitle 1,200TL’lik alışveriş yapan 
CardFinans Nakit sahibinin, alışveriş yaptığı anda ilk taksiti olan 100TL hesaptan 
çekilecek. Kalan taksitlerin toplam tutarı olan 1,100TL, Finansbank tarafından vadeli bir 
hesaba alınacak ve günlük olarak faiz işleyecek. Her taksit tarihinde 100TL vadeli hesaptan 



alınacak ve taksit ödenecek. Böyle bir alışverişten CardFinans Nakit sahibi, yaklaşık olarak 
40TL faiz geliri elde edecek. 
 
Faizden tasarruf sağlanıyor 
 
CardFinans Nakit sahipleri, hesaplarında para olmadığı ve bu nedenle KMH limitinden 
karşıladıkları alışverişlerinin bekleyen taksitlerinden faiz tasarrufu sağlayacak. Bekleyen 
alışveriş taksitlerinin KMH limitinden karşılandığı durumlarda faiz hemen işlemeyecek. 
Alışverişin yapıldığı tarihe göre belirlenmiş taksit ödeme tarihlerinde hesapta yeterli bakiye 
olması durumunda CardFinans Nakit sahibine faiz yansıtılmayacak.  
 
Örneğin; Hesabında 100TL bakiye olan ve 3 taksitle 300TL’lik alışveriş yapan CardFinans 
Nakit sahibinin alışveriş yaptığı anda ilk taksiti olan 100TL hesaptan çekilecek. Kalan 
taksitlerin toplam tutarı olan 200TL için KMH limiti bloke edilecek ancak faiz 
işlemeyecek. Müşterinin, taksit tarihi geldiğinde hesapta yeterli bakiye olduğu takdirde faiz 
asla işlemeyecek. Ancak taksit tarihi geldikten sonra taksit tutarının yatırılmadığı her gün 
için faiz işleyecek.  
 

 
 
 

www.finansbank.com.tr 
 
 
 


